Arjan Beens, Genemuiden
Winnaar Perpignan 2014 Fondunie 2000
‘ “Dinie” geeft Limburg en Zeeland toch nog het nakijken’

Vrijdag 1 augustus werden om 6:45 uur de duiven van Perpignan gelost. Op de terugreis kregen de
6.414 Nederlandse duiven in de eerste kilometers te maken met een kalme Noorden wind, die verderop
draaide naar veranderlijk en zwak uit zuidelijke richtingen. De eerste melding uit Frankrijk verschijnt
om 17:30 uur, de snelheid ligt dan al onder de 1200 mtr/min. Tegen 21:00 uur vallen de duiven in
Limburg en Zeeland en op vrijdagavond zijn er nog maar 25 terug. Wordt het dan toch opnieuw een
zware vlucht?
De volgende ochtend is Arjan Beens al vroeg wakker. Hij heeft de wekker om 4 uur gezet om tegen 5
uur buiten te gaan wachten. Je kunt immers nooit weten… Op de site van de Fondunie 2000 staan nog
geen meldingen en ook in het zuiden komt er maar nauwelijks iets bij. Dan eerst maar eens de kwekers
en de jonge duiven verzorgen. Rond half 7 draait er een duif boven het hok. Een achterblijver?
Misschien nog eentje van Cahors van vorige week? De duif valt op het hok van de oude duiven en dan
ziet Arjan dat het zijn 4e getekende van Perpignan is. Om 6:34 is de duif geconstateerd en wordt er
direct gemeld op de site, om te zien wat de meters zijn. De snelheid blijkt hoog genoeg om op dat
moment aan kop te gaan in de ZLU. Direct volgen er vele telefoontjes en felicitaties, maar Arjan blijft
nuchter. In de overvlucht kan immers nog een snellere duif vallen. Even later blijkt dat de prachtige
overwinning in de ZLU, en dus ook in ons concours, een feit is en kan er worden gevierd!
In de Fondunie 2000 speelt Arjan 1,5 uur los op de nummer 2, de comb Steenwijk & Zn. Uit De Bilt. De
Comb. Verweij- de Haan en B. de Vries (2x) maken de top 5 verder vol, waarmee weer duidelijk is dat
we weer een prachtige spreiding hebben en dat dus overal in ons werkgebied vroege duiven zitten. Arjan
speelt niet alleen de eerste maar maakt opnieuw een fantastische uitslag met zijn vier eerst getekenden in
de klok op melding 138. Verder valt de serie van B. de Vries uit Bolsward (1178 km!) op, heeft A.J. van
Amerongen er 5 thuis op prijs 69 en draait C. van Haarlem een mooie serie jaarlingen.

De liefhebber
Terug naar de overwinnaar. Arjan Beens hier voorstellen is natuurlijk overbodig. Na de vele successen
op de middaglossingen wordt het ZLU programma inmiddels ook gespeeld en dat levert dus op
Perpignan een mooie nationale overwinning op. Aan Arjan de vraag wat er door hem heen ging toen de
1e prijs een feit bleek. Ja, geweldig natuurlijk. Dit is ook weer een hele mooie, winnen doe je immers
niet zo vaak. En winnen op Perpignan is toch ook heel bijzonder. Het is een mooie vlucht ook qua
uitstraling. Op deze laatste vlucht van het jaar probeert iedereen de duiven nog weer eens extra goed
voor te bereiden en gaan er ook veel mee. Het bleek ook wel uit de vele felicitaties die volgden toen de
overwinning zeker was gesteld. Ja, dat doet je echt wel wat. Het is weer een prachtige pagina in dat
jongensboek.
Resultaten dit jaar
Voor Arjan is het weer een fantastisch jaar. Begonnen werd met een 1e NPO Brive en nu wordt het
seizoen beëindigd met 1e Nat. ZLU. Als we de resultaten op een rijtje zetten dan is wel duidelijk
waarom Arjan tevreden kan zijn:
Pau ZLU
prijs
Agen/Bordeaux ZLU
Barcelona ZLU
St.Vincent ZLU
Marseille ZLU
Narbonne ZLU
Perpigan ZLU

: 3.019 duiven : 25e,34e,37e,46e (winnaar Perpignan) , 141e, 161e etc 8 vd 11
: 144e Nationaal (6e in de FU2000)
: Nationaal twee prijzen van de vier +/- 250 en 300e nationaal.
: 144e Nationaal
: 26e en 52e Nationaal
: 24e, 84e nationaal (7 meldingen bij de 1e 250 ZLU duiven)
: 1e Nationaal en nog twee top 100 plekken.

Brive afd 8
: 2.897 duiven 1e,9e,22e,25e,36e,47e,56e,97e NPO
St.Vincent Afd 8
: 1.320 15e,17e,45e,49e,59e,61e,72e,73e,81e,95e (16 mee /13 prijzen)
Periqueux Sect 3
: 8.398 duiven: 6e nationaal (7 mee / 6 prijzen)
Cahors Afd 8
: 125 mee (106 jaarlingen) goed voor 62 prijzen en startend met de 7e NPO en
13x top 100 notering.

De winnende duif
De winnende duif (Dinie) is dus een duivin. Ze ging de mand in op een jong van 6 dagen. Ze was
overigens dit jaar ook al goed voor de 46e nat. Pau, dus zeker niet aan haar proefstuk toe. Voor wat
betreft de afstamming is te vermelden dat de vader een ingeteelde zoon van de “Sarina” van de Gebr.
Hagens is en van moederszijde komt ze uit een dochter van de “Ruffec”, via FPP, die voor de
gelegenheid gekoppeld stond tegen een zoon van de “Jander”. Veel goede vliegduiven dus in haar
afstamming.
Systeem
Arjan speelt op nest waarbij uitgegaan wordt van het principe dat zoveel mogelijk complete koppels
worden gespeeld. In de winter wordt een gedetailleerd schema gemaakt waarbij een verdeling in
ploegen per vlucht wordt opgesteld. Hier wordt in principe niet van afgeweken. De koppels worden per
vlucht op de ideale neststand gebracht. Op de eerste vlucht lukt dat natuurlijk makkelijker dan op de
volgende vluchten, hoewel de duiven bij Arjan goed nakomen en de neststand meestal gecontinueerd
kan worden. Op de laatste vlucht zorgt Arjan er wel voor dat de duiven nog eens extra worden
gemotiveerd. Hier en daar wordt een kartonnetje of een doosje geplaatst om de jaloezie nog wat op te
wekken. Ook weer niet teveel want aan het einde van het seizoen is het baasje ook moe…
En verder…
Is het advies van Arjan om het vooral simpel te houden. Er wordt niet extreem veel tijd en aandacht
besteed aan het motiveren of controleren van de duiven tijdens het vliegseizoen. Arjan is wel heel
kritisch op het trainen. Dat moeten ze goed doen. Hier geldt de stelregel dat er tweemaal daags
knetterhard wordt getraind. De vorm en de resultaten komen dan vanzelf en meer moet je er niet aan
doen, dan kun je ook geen fouten maken.
Arjan nogmaals proficiat en tot een volgende keer!
Eddy Fleming

